
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА  

на магистърската програма  

 „ТЕХНОЛОГИИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“  

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...  

професионална квалификация „Учител по математика, по информатика и по 

информационни технологии”  

I. Изисквания към професионалните качества и компетенции на 

приеманите студенти  

В магистърската програма „Технологии на обучението по математика и 

информатика“ се приемат студенти, завършили специалности:  

• „Математика и информатика“ с образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“;  

• „Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни 

технологии“;  

• „Физика и математика“ с образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“ с допълнителна следдипломна квалификация „Учител по 

информатика“ или „Учител по информатика и информационни технологии“;  

• „Математика“ или „Приложна математика“ с педагогическа правоспособност 

и допълнителна следдипломна квалификация „Учител по информатика“ или 

„Учител по информатика и информационни технологии“;  

• „Информатика“ със следдипломна квалификация „Учител по математика“.  

 

II. Изисквания към професионалните качества и компетенции на 

завършилите специалността   

В процеса на обучението в магистърската програма „Технологии на обучението 

по математика и информатика“ се надграждат и разширяват компетенциите на 

студентите, бъдещи учители по математика, по информатика и по информационни 

технологии в съответствие с тенденциите в развитието на учебните програми по 

предметите, изучавани в средното училище и в синхрон със стратегията на 

Европейската комисия за преосмисляне на образованието от 2012 г. и рамката за 

квалификация на учителите в областта на информационните и комуникационни 

технологии на ЮНЕСКО. Студентите получават и задълбочени компетенции в областта 

на:  

• съвременните методи и технологии за педагогически изследвания;  

• електронното обучение;  

• използването на специализиран софтуер за обучение по математика и 

информатика.  

По този начин у тях се формират афинитет и способности за самостоятелна 

научно-изследователска работа по методика на обучението по математика, 



информатика и информационни технологии в училище. Получената подготовка 

осигурява сериозна основа за продължаване обучението на студентите в 

образователната и научна степен „Доктор“ в същото професионална направление.  

 

III. Изисквания към подготовката на завършващите специалността 

Завършилите специалността ще могат:   

• да прилагат на практика получените знания в своята професия;  

• да ползват и прилагат компетентно фундаментални знания от областта на 

математиката, информатиката и информационните технологии;  

• за владеят и прилагат съвременните образователни технологии;  

• да прилагат информационните технологии в учебния процес;  

• да провеждат самостоятелно научно-изследователска дейност, да моделират 

реални процеси и създават компютърни приложения за подпомагане на 

обучението;  

• да провеждат педагогически експерименти.  

Специалистът, завършил магистърската програма „Технологии на обучението по 

математика и информатика“, има право да работи като:  

• учител по математика, по информатика и по информационни технологии;  

• ръководител компютърни кабинети в училище;  

• системен администратор в образователна институция;  

• преподавател в областта на математиката, информатиката и 

информационните технологии в корпоративни центрове за обучение и 

центрове за професионално обучение;  

• методик или експерт по математика, информатика или информационни 

технологии към РИО и МОН;  

• проектант на електронни учебни материали;  

• консултант по приложение на информационните технологии в обучението;  

• специалист по математика;  

• специалист по информатика и информационни технологии.  

 

Квалификационната характеристика на магистърската програма „Технологии на 

обучението по математика и информатика“ за образователно–квалификационна степен 

„Магистър“ с професионална квалификация „Учител по математика, по информатика и 

по информационни технологии“ е основен документ, който определя разработването на 

учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, 

с държавните изисквания за специалността и с Правилниците на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“.  

  



СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН  

Специалност: „Технологии на обучението по математика и информатика“  

 

Първа година  
   

Първи семестър   Кредити  Втори семестър   Кредити  

Задължителни дисциплини   
 

Задължителни дисциплини   
 

Методология и методи на 

педагогическите изследвания  

3  Стохастични модели в 

педагогическите изследвания  

3 

Избрани въпроси от училищния 

курс по математика  

6  Избрани въпроси от училищните 

курсове по информатика и 

информационни технологии  

3 

Мултимедийни технологии  5  Технологии и методика на 

електронното обучение  

3 

Екстремални задачи и моделиране 

в училищния курс по математика  

5.5  Избираема дисциплина от III 

(трета група)  

3 

Избираема дисциплина от I (първа 

група)  

5  Избираема дисциплина от IV 

(четвърта група)  

3 

Избираема дисциплина от II (втора 

група)  

5.5  Подготовка и защита на 

дипломна работа  

15 

Общо:  30  Общо:  30  

Избираеми дисциплини - I група     Избираеми дисциплини - III 

група  

 

Основи на аритметиката  5  Специализиран софтуер за 

обучение по математика  

3  

Основи на геометрията  5  Компютърни системи за 

математически изчисления  

3  

Числени методи Монте Карло  5  Методика на разработване на 

диалогово-обучаващ софтуер по 

математика  

3  

Симетрични полугрупи  5  Интеркултурно образование  3  

История на математиката  5    

Съдържание и методика на 

извънкласната работа по 

математика  

5    

    

Избираеми дисциплини - II група    Избираеми дисциплини - IV 

група  

 

Разработване на информационни 

системи  

5.5  Среди за обучение по 

програмиране за деца  

3  

Компютърни образователни игри в 

обучението по математика и 

информатика  

5.5  Информационни технологии в 

обучението за лица със 

специални образователни 

потребности  

3  

Специализиран статистически 

софтуер  

5.5  Практически курс по 

математическо моделиране с 

Matlab  

3  

Интерактивни мултимедийни 

технологии  

5.5  Практикум за решаване на 

задачи от училищния курс по 

математика  

3  

Програмиране в Интернет  5.5    

Събитийно програмиране  5.5    

 
 Общо за 1 учебна година:  60  

ОБЩО ЗА 1 УЧЕБНA ГОДИНA: 60 КРЕДИТА   



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции и семинарни занятия  

Часове (седмично): 1 час лекции, 1 час семинарни занятия  

Брой кредити: 3.0 кредита  

Оценяване: Изпит  

Преподавател: Доц.д-р Ицка Дерижан  

Катедра: Педагогика, Факултет по педагогика, ЮЗУ „Неофит Рилски“– Благоевград, 

тел. 0882/540 168 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Курсът по дисциплината „Методология и методи на 

педагогическите изследвания“ въвежда студентите в същността и особеностите на 

изследователския процес във възпитанието и образованието.  

Цел на дисциплината: Студентите да усвоят знания свързани: с конструирането на 

научно педагогическо изследване; с методите на изследване и оценяването на 

педагогическите явления и процеси; с приложението на математичко-статистически 

методи за количествена обработка на емпирична педагогическа информация; със 

структурата на научноизследователски текст. Формиране у студентите на умения да 

изграждат концептуалните основи на педагогическото изследване; конструират 

експериментални педагогически методики; анализират по същностни аспекти 

емпирична педагогическа информация.  

Методи на обучение: Лекции, практически упражнения, консултации, контролни 

работи  

Оценяване: Окончателната оценка се образува на база изпит и текущ контрол. 

Текущият контрол включва: тест върху материал от лекционния курс, две контролни 

работи (текущи тестове) върху упражнения, домашни работи.  

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии.  

 

ИЗБРАНИ ВЪПРОСИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ КУРС ПО МАТЕМАТИКА  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции и семинарни занятия  

Часове (седмично): 2 часа лекции, 2 часа семинарни занятия  

Брой кредити: 6.0 кредита  

Преподавател: Доц. д-р Костадин Самарджиев  

Катедра: Математика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 557, e-mail: k_samardzhiev@swu.bg  

 



Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Изграждането и развитието на понятието число е труден 

процес, както по своята математическа и филосовска същност, но така също и по своята 

учебно-преподавателска същност. Следвайки познатото от основите на аритметиката 

изграждане на понятието число, в курсът по „Избрани въпроси от училищния курс по 

математика“ за студентите от магистърска степен по математика и информатика се 

започва с формулирането на основните алгебрични закони – комуникативен, 

асоциативенн, идемпотентни (неутрални) елементи при действията събиране и 

умножение, както и дисрибутивния закон, обединяващ двете операции на естествените 

числа N. На базата на действията събиране и умножение се дефинират и съответните 

наредби. Изреждат се основните свойства на линейната наредба – ограниченост отдолу 

на всяко множество от естествени числа, архимедовост и т.н., както и свързания с двете 

наредби метод на математическата наредба. Разглежда се и въпросът за делимост на 

естествените числа и понятието просто число. Всичко това се илюстрира с конкретни 

примери. Разглежда се и въпросът за записване на дадено естесвено число в различни 

бройни системи.  

След като се покаже, че за всеки две естествени числа a, b  א уравненията 

a+x=b и a x=b в полупръстена на естесвените числа א нямат решения, изяснява се 

необходимостта от разширение на полупръстена א съответно до пръстена на целите 

числа Z, полуполето на дробите Qт и накрая до полето на рационалните числа Q. За 

всяка една от тези структури се подчертава валидността на основните свойства на 

въведените в полупръстена на естествените числа числа наредби. Всичко това се 

илюстрира със съответните примери и задачи. Най-много време от учебния хорариум 

се отделя на полето на реалните числа и съответните задачи в това поле – квадратни 

уравнения и неравенства, системи уравнения и неравенства, сред които и такива и 

ирационални изрази, както и такива еквивалинтни на тях с участието на специални 

функции от рода на показателни, логаритмични, тригонометрични и друти.  

Извънаудиторната заетост по дисциплината включва домашни работи, курсови 

задания, работа в библиотеки и компютърни зали, консултации, подготовка за 

контролни работи, усвояване на лекционния материал и др.  

Цел на дисциплината: Студентите трябва да усвоят и осмислят основните понятия, 

дейстия и наредби при различните разширения на понятието число, както и успешно да 

ползват методите за решаване на съответните уравнения, неравенства и системи от 

уравнения и неравенства в тези разширения.  

Методи на обучение: Лекции, семинарни упражнения, консултации, домашни работи, 

курсови задания, контролни проверки  

Предварителни условия: От студентите се предполага добро познаване на 

гимназиалния курс по математика.  

Оценяване: Писмен изпит върху семинарните упражнения и лекционния материал  

Записване на изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати за изпит в 

рамките на обявения календарен график за изпитните сесии.  

 



МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове (седмично): 1 час лекции, 2 часa лабораторни упражнения  

Брой кредити: 5.0 кредита  

Преподавател: Гл. ас. д-р Бояна Гъркова  

Катедра: Математика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 557, e-mail: big@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на ОКС – магистър, специалност „Технологии на обучението по математика и 

информатика“  

Описание на дисциплината: Програмата предлага специализирано практическо 

обучение в областта на мултимедията, компютърния дизайн, тримерното моделиране и 

компютърната графика. Обучението се извършва в три основни направления - 

разработка и интеграция на мултимедийни приложения, тримерно моделиране и 

дизайн, компютърна анимация. Съдържанието и структурата на учебните лекции 

отразяват последните тенденции в развитието на съответните технологии.  

Извънаудиторните учебни форми включват проекти, практически задачи, курсови 

работи.  

Методи на обучение: Лекции и упражнения  

Предварителни условия: Необходими са основни познания по числени методи и 

математическо оптимиране.  

Оценяване: Писмен изпит върху две теми от Конспекта, изтеглени по случаен начин 

(оценката е с тегло 60 %); текущ контрол: две курсови задачи (оценката е с тегло 40 %). 

Записване за обучение по дисциплината: Автоматично (задължителен курс)  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  

 

ЕКСТРЕМАЛНИ ЗАДАЧИ И МОДЕЛИРАНЕ В УЧИЛИЩНИЯ КУРС ПО 

МАТЕМАТИКА  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции и семинарни занятия  

Часове (седмично): 2 часа лекции, 1 час семинарни занятия  

Брой кредити: 5.5 кредита  

Оценяване: Изпит  

Преподавател: Проф. дмн Олег Мушкаров  

Катедра: ЕЕА, Технически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– Благоевград, тел. 

073/588 557, e-mail: muskarov@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

mailto:muskarov@swu.bg


Описание на дисциплината: Екстремалните задачи заемат важно място в училищния 

курс по математика (УКМ). Разглеждат се основните типове екстремални задачи, които 

се изучават в УКМ. Формулирани са екстремални задачи на древността и други 

известни екстремални задачи: задача на Дидона, изопериметрична задача, задача на 

Ферма, задача на Кеплер, задача за брахистохроната, както и екстремални задачи в 

природата (по-специално в оптиката).  

Цел на дисциплината: Цел и основна задача на изучаването на дисциплината 

„Екстремални задачи и моделиране в училищния курс по математика“ е студентите да 

придобият знания за основните резултати и методите за решаване на различни класове 

екстремални задачи, които се изучават в УКМ, за съставяне на математически модели, 

както и екстремални задачи в математическото моделиране и елементи от теория на 

приближенията.  

Методи на обучение: Лекции, семинарни упражнения, консултации, контролни 

работи, домашни работи  

Оценяване: Изпитът е писмен и се състои от две части:  

• Част I – задачи. Провежда се върху две задачи.  

• Част II – теория. Провежда се върху две теми от Конспекта, изтеглени по 

случаен начин.  

До втора част на изпита се допускат студентите, които имат успех поне Среден 

(3) от Част I. От първа част на изпита се освобождават студентите, които имат среден 

успех поне Много добър (4.50) от две текущи контролни работи съответно върху 

раздели 1 – 2 и 3 – 4 от Част I.  

Окончателната оценка се оформя като 30 % от оценката от две домашни работи, 

40 % от оценката от Част I и 30 % от оценката от Част II на изпита.  

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии.  

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  

 

СТОХАСТИЧНИ МОДЕЛИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

Семестър: 2-ри семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове (седмично): 1 час лекции, 2 часа лабораторни упражнения  

Брой кредити: 3.0 кредита  

Преподавател: Доц. д-р Елена Каращранова  

Катедра: Информатика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 532, e-mail: helen@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  
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Описание на дисциплината: Курсът е разработен като надстройка на базовия курс по 

вероятности и статистика.  

Целта на курса е да се запознаят студентите със същността и многобройните 

приложения на непараметричните статистически методи както и с възможностите за 

реализация на част от тези процедури със средствата на Информационните технологии 

(MS- Excel, VBA, SPSS  и др.).  

Структурата и съдържанието на курса са съобразени с познанията на студентите 

по информатика и вероятности и статистика, получени в съответните курсове. 

Тематиката по учебния план е свързана с всички дисциплини, при които се налага 

анализ на емпирични данни.  

Цел на дисциплината: След завършване на курса студентите трябва да могат да:  

• прилагат методите на статистическото моделиране;  

• реализират конкретни приложения с помощта на различни технологични 

средства.  

Методи на обучение: Семинар, дискусия, упражнения  

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината 

„Вероятности и статистика“ и „Информационни технологии“.  

Оценяване:  

• Курсова работа – 30% от оценката;  

• писмен изпит-тест – 70% от оценката.  

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 50% от максималния 

резултат.  

Записване за обучение по дисциплината: Автоматично (задължителна дисциплина)  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  

 

ИЗБРАНИ ВЪПРОСИ ОТ УЧИЛИЩНИТЕ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

Семестър: 2-ри семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове (седмично): 2 часа лекции, 1 час лабораторни упражнения  

Брой кредити: 3.0 кредита  

Преподавател: Проф. д-р Даниела Тупарова  

Катедра: Информатика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 532, e-mail: ddureva@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Курсът е предназначен да разшири подготовката на 

бъдещите учители по математика, информатика и информационни технологии в 

областта на училищните курсове по информатика и информационни технологии в 

съответствие с бързо променящите се технологии в информатиката и нейните 
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приложения. Включени са теми изучавани в ЗИП и СИП по информатика и 

информационни технологии.  

Разглеждат се въпроси отнасящи се до структурирани текстове и автоматично 

създаване на съдържание в текстообработващи програми, обработка на големи обеми 

от данни в електронна таблица, интерактивни презентации с VBA, разработване и 

управление на софтуерни проекти и др.  

Цел на дисциплината: След завършване на курса студентите трябва да могат да:  

• обработват големи обеми от данни с помощта на електронни таблици;  

• създават интерактивни презентации с използване на VBA;  

• прилагат подходи за разработване и документиране на софтуерни проекти.  

Методи на обучение: Лекции, дискусии, упражнения  

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината 

“Информационни технологии” и “Събитийно програмиране”.  

Оценяване:  

• Текуща оценка – 50% от оценката;  

• писмен изпит-тест – 50% от оценката.  

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 53% от максималния 

резултат.  

Записване за обучение по дисциплината: Автоматично (задължителна дисциплина)  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  

 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКА НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ  

Семестър: 2-ри семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове (седмично): 2 часа лекции, 1 час лабораторни упражнения  

Брой кредити: 3.0 кредита  

Преподавател: Проф. д-р Даниела Тупарова  

Катедра: Информатика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 532, e-mail: ddureva@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Курсът е предназначен да осигури подготовка на 

бъдещите учители по математика, информатика и информационни технологии в 

областта на технологиите за електронно обучение.  

Разглеждат се въпросите отнасящи се до същността на електронното обучение, 

технологиите за създаване на електронно учебно съдържание. Дискутират се 

психологопедагогическите аспекти на електронното  обучение. Разглежда се в детайли 

работата със среда за електронно обучение – Moodle.  

Цел на дисциплината: След завършване на курса студентите трябва да могат да:  

• описват технологии за създаване на електронно учебно съдържание;  
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• създават самостоятелно електронно учебно съдържание в среда за 

електронно обучение;  

• администрират потребителите в курс за електронно обучение.  

Методи на обучение: Лекции, дискусии, упражнения  

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплините 

„Психология“, „Педагогика“, „Информационни технологии“.  

Оценяване:  

1. Текуща оценка върху разработени теми в среда за електронно обучение (70% 

от крайната оценка).  

2. Изпит: Защита на разработено електронно съдържание (30% от крайната 

оценка).  

При оценка „Слаб“ от текущя контрол студентът трябва да покрие допълнително 

изискванията за оценка минимум „Среден“ от текущ контрол, за да бъде допуснат до 

изпит.  

Записване за обучение по дисциплината: Автоматично (задължителна дисциплина)  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ 

ОСНОВИ НА АРИТМЕТИКАТА  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции и семинарни занятия  

Часове (седмично): 3 часа лекции, 1 час семинарни занятия  

Брой кредити: 5.0 кредита  

Преподавател: Доц. д-р Илинка Димитрова  

Катедра: Математика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 557, e-mail: ilinka_dimitrova@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Основна цел на цялостния гимназиален курс на обучение 

по алгебра е изграждането на понятието число и свързаните с него операции и 

релацията наредба, като се започне с естествените числа, мине се през целите и 

рационалните числа и се стигне до реалните, и в отделни случаи и комплексните числа. 

Цялостното теоретично изграждане и развитие на горе посочените понятия е и целта на 

предлагания учебен курс. Базата на курса е теоретико-множествена. Започва се с 

дефиницията на понятието крайно множество, следваща понятието индукционно 

множество, въведено в началото на 20-век от Бертран Ръсел. Обръща се особено 

внимание в началото на понятието естествено число, на операциите събиране и 

умножение на две естествени числа и законите, които те удовлетворяват, както и на 

неравенство между две естествени числа. Минава се от десетична към произволна 

бройна система и се продължава с разширения на полупръстена на естествените числа 

до пръстена на целите числа, до полуполето на дробите и техните наредби, като 



продължения на вече установените в полупръстена на естествените числа. Курса 

завършва с разглеждането на реалните и комплексните числа.  

Цел на дисциплината: Запознаване на студентите със съвременните теоретични идеи 

и изложение на цялостния гимназиален курс на обучение по алгебра.  

Методи на обучение: Лекции, семинарни занятия, консултации, курсови работи, 

контролни работи  

Предварителни условия: Необходими са основни познания по висша алгебра и теория 

на числата.  

Оценяване: Текущ контрол по време на семестъра включващ курсови и контролни 

работи, и писмен изпит върху семинарните упражнения и лекционния материал.  

Записване за обучение по дисциплината: Подава се молба в Учебен отдел.  

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии.  

 

ОСНОВИ НА ГЕОМЕТРИЯТА  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции и семинарни занятия  

Часове (седмично): 2 часа лекции, 1 час семинарни занятия  

Брой кредити: 5.0 кредита  

Оценяване: Изпит  

Преподавател: Доц. д-р Николай Китанов  

Катедра: Математика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 557, e-mail: nkitanov@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Излагат се три от аксиоматиките на евклидовата 

геометрия: аксиоматиката на Д.Хилберт, метричната аксиоматика на Каган-Биргхов-

Колмогоров и аксиоматиката на Х.Вайл и се доказва тяхната еквивалентност. Особено 

внимание се обръща на факта, че в метричната аксиоматика като първичен обект се 

приема понятието реално число, поради което пълната метрична аксиоматика съдържа 

освен шестте геометрични аксиоми и аксиомите за реалните числа. Това налага при 

доказателството, че от аксиомите на Хилберт следват аксиомите на метричната 

аксиоматика, да се докаже, че и аксиомите за реалните числа следват от аксиомите на 

Хилберт, което се прави подробно.  

Считаме, че курсът ще обогати знанията на студентите относно дедуктивното 

построяване на евклидовата геометрия, която ще позволи на бъдещия учител по 

математика да получи една по-стабилна професионална подготовка и да погледне на 

училищната геометрия от по-висока гледна точка.  

Цел на дисциплината: Студентите трябва да придобият знания и умения за строго 

аксиоматично изграждане на математическа дисциплина.  



Методи на обучение: Лекции, семинарни занятия, консултации, курсови работи, 

контролни проверки  

Предварителни условия: Необходими са основни познания по аналитична геометрия 

и училищния курс по геометрия.  

Оценяване: Текущ контрол по време на семестъра, включващ домашни и контролни 

работи, и писмен изпит върху семинарните упражнения и лекционния материал.  

Записване за обучение по дисциплината: Необходимо е да се подаде молба в Учебен 

отдел.  

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии.  

 

ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ МОНТЕ КАРЛО  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции и упражнения  

Часове (седмично): 2 часа лекции, 1 час упражнения  

Брой кредити: 5.0 кредита  

Преподавател: Доц. д-р Васил Грозданов  

Катедра: Математика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 557, e-mail: vassgroz@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Обучението по учебната дисциплина включва изучаване 

на елементи на теорията на вероятностите, като основа на Монте Карло методите на 

финансовата математика. Изучават се и основните компоненти на тази дисциплина- 

Брауновото движение, техниката на редукцията на вариацията, стохастични методи на 

тези проблеми и приложения за изследване на American Options.  

Цел на дисциплината: Усвояване на основните понятия и методи за стохастично 

изследване на случайни величини.  

Методи на обучение: Лекции, семинарни занятия, домашни работи, консултации, 

контролни проверки  

Предварителни условия: Добри познания от областта на математическия анализ, 

теория на вероятностите, диференциални уравнения и други области.  

Оценяване: Писмен изпит върху лекционния материал  

Записване за обучение по дисциплината: Необходимо е да се подаде молба в Учебен 

отдел.  

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дни за изпит, в 

рамките на обявения календарен график за изпитните сесии.  
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СИМЕТРИЧНИ ПОЛУГРУПИ  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции  

Часове (седмично): 3 часа лекции  

Брой кредити: 5.0 кредита  

Преподавател: Доц. д-р Илинка Димитрова  

Катедра: Математика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 557, e-mail: ilinka_dimitrova@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Понятието полугрупа възниква в началото на XX век, но 

развитието на теорията на полугрупите реално започва към края на 20-те години. Към 

60-те години на века теорията на полугрупите се превръща в динамично развиваща се 

област на съвременната алгебра с богата проблематика и разнообразни приложения. 

През тези години се появяват и първите книги посветени на теория на полугрупите. В 

тази област се работи и днес както в България, така и в много известни математически 

центрове в чужбина. Теорията на полугрупите намира приложение в редица 

математически дисциплини като например теория на автоматите, теория на кодирането, 

диференциални уравнения, функционален анализ, математическа лингвистика и много 

други области. Курсът започва с изучаването на основни понятия, свойства и примери 

от теорията на полугрупите. Разглеждат се идеали и конгруенции, както и теоремите за 

хомоморфизъм и изоморфизъм на полугрупи. Особено внимание се отделя на 

релациите на Грийн и симетричната полугрупа. Изучават се редица симетрични 

полугрупи с конкретни свойства, като например полугрупи от преобразования 

запазващи или обръщащи наредбата, полугрупи от преобразования запазващи или 

обръщащи ориентацията, симетрични полугрупи от частични преобразования.  

Цел на дисциплината: Целта на настоящия курс е да запознае студентите с основни 

резултати в теорията на полугрупите, както и приложенията на този апарат в други 

математически дисциплини. Обемът на изучавания материал дава възможност на 

студентите по-нататък самостоятелно да изучават по-подробно теорията на 

полугрупите, да бъдат в състояние да следят други курсове, които използват теорията 

на полугрупите, да могат да посещават специализирани научни семинари по алгебра, 

както и да четат статии и книги в съответната област.  

Методи на обучение: Лекции, консултации, курсова работа  

Предварителни условия: Необходими са основни познания по висша алгебра.  

Оценяване: Текущ контрол по време на семестъра включващ курсови работи, и писмен 

изпит върху лекционния материал.  

Записване за обучение по дисциплината: Необходимо е да се подаде молба в Учебен 

отдел.  

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии.  

 



ИСТОРИЯ НА МАТЕМАТИКАТА  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции  

Часове (седмично): 3 часа лекции  

Брой кредити: 5.0 кредита  

Преподавател: Доц. д-р Костадин Самарджиев  

Катедра: Математика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 557, e-mail: k_samardzhiev@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описания на дисциплината: Включва основните етапи от развитието на 

математическите знания до края на 20 век.  

Цел на дисциплината: Да се запознаят студентите с основни етапи в развитието на 

математическите знания до края на 20 век и да им се даде идея как може да се 

използват тези знания в бъдещата си работа като учители по математика.  

Методи на обучение: Лекции и консултации. Обучението по дисциплината „История 

на математиката“ се извършва съгласно действащия план – лекции, групирани в блок 

по 3 часа седмично.  

Предварителни условия: Знания от училищния курс по математика  

Оценяване: Писмен изпит върху теорията  

Записване за обучение по дисциплината: Необходимо е да се подаде молба в Учебен 

отдел.  

Записване на изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати за изпит в 

рамките на обявения календарен график за изпитните сесии.  

 

СЪДЪРЖАНИЕ И МЕТОДИКА НА ИЗВЪНКЛАСНАТА РАБОТА ПО 

МАТЕМАТИКА  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции и упражнения  

Часове (седмично): 2 часа лекции, 2 часа упражнения  

Брой кредити: 5.0 кредита  

Преподавател: Чл.-кор. проф. дмн Олег Мушкаров  

Катедра: Електотехника, електроника и автоматика, Технически факултет, ЮЗУ 

„Неофит Рилски“– Благоевград, тел. 073/588 557, e-mail: muskarov@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Обучението включва изучаването на някои основни 

методи за решаване на екстремални геометрични задачи: метод на неравенствата, метод 

на геометричните преобразувания, аналитечен метод, принцип на допирането и др. С 
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тяхна помощ се решават и редица класически екстремални задачи, като задачите на 

Херон, Шварц, Торичели, Малфати и др. Чрез семинарните занятия студентите 

придобиват умения да прилагат теоретични знания и методи при решаване на задачи от 

математически олимпиади и състезания и да разработват теми за извънкласна работа по 

математика.  

Извънаудиторната заетост включва домашни работи, работа в библиотека, 

консултации и разработване на реферати.  

Цел на дисциплината: Усвояване на някои основни принципи при работа с ученици с 

повишен интерес към математиката и придобиване на умения за решаване на 

олимпийски задачи и разработване на теми за извънкласна работа по математика.  

Методи на обучение: Лекции, семинарни занятия, домашни работи, консултации, 

разработване на реферат  

Предварителни условия: Добри познания от училищните курсове по алгебра и 

геометрия.  

Оценяване: Писмен изпит върху семинарните упражнения и лекционния материал и 

преглед на разработения реферат.  

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желатите дни за изпит, в 

рамките на обявения календарен график за изпитните сесии.  

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове (седмично): 2 часа лекции, 2 часа лабораторни упражнения  

Брой кредити: 5.5 кредита  

Преподавател: Доц. д-р Велин Кралев  

Катедра: Информатика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 532, e-mail: velin_kralev@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Курсът е предназначен да доизгради и обобщи 

познанията на студентите по информатика, да ги запознае с основни категории софтуер 

и е въведение в разработката на информационни системи. Специално внимание е 

обърнато на организационните аспекти при използуването и разработването на 

информационни системи.  

Извънаудиторната заетост по дисциплината включва курсова задача, работа в 

библиотека и работа с компютър. Курсът се явява естествено продължение на 

курсовете по „Увод в програмирането“ и „Бази от данни“.  

Цел на дисциплината: След завършване на курса студентите трябва да:  

• знаят основните етапи и използвани подходи в софтуерните технологии;  

• могат да разработват софтуерни продукти (информационни системи) 

спазвайки принципите на софтуерното производство.  
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Методи на обучение: Лекции, дискусии, упражнения  

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината „Бази от 

данни“.  

Оценяване:  

• Курсова работа – 50% от оценката;  

• писмен изпит-тест – 50% от оценката.  

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 51% от максималния 

резултат.  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  

 

КОМПЮТЪРНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове седмично: 2 часа лекции, 1 час лабораторни упражнения  

Брой кредити: 5.5 кредита  

Преподавател: Проф. д-р Даниела Тупарова  

Катедра: Информатика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 532, e-mail: ddureva@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описания на дисциплината: Дисциплината „Компютърни образователни игри в 

обучението по математика и информатика“ е част от учебния план и включва 8 

обобщени теми. Като форма на контрол са предвидени текущ контрол и изпит.  

Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с 

теоретичната, методичната и техническата подготовка за създаване и използване на 

компютърни образователни игри по математика и информатика.  

Положилият успешно изпит по „Компютърни образователни игри в обучението 

по математика и информатика“ ще придобие необходимия минимум от знания както за 

създаване на прототипи на елементарни образователни игри, така и за откриване 

начини за внедряването им в учебния процес.  

В часовете за практически упражнения студентите се обучават в разработването 

на сценарии, създаването на образователни игри и намиране мястото и ролята на 

компютърните игри в учебния процес по математика и информатика.  

Цел на дисциплината: Целта на дисциплината „Компютърни образователни игри в 

обучението по математика и информатика“ е формиране на знания и умения за 

създаване на сценарии и прототип на образователни компютърни игри и прилагането 

им в учебния процес.  

Очаквани резултати: След завършване на курса студентите трябва да могат да:  

• създават сценарии за компютърни образователни игри за начална училищна 

степен;  
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• създават прототипи на елементарни образователни игри с различни 

технологични средства;  

• планират урочната дейност;  

• прилагат образователни компютърни игри в учебния процес.  

Записване за обучение по дисциплината: Необходимо е да се подаде молба в Учебен 

отдел.  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН СТАТИСТИЧЕСКИ СОФТУЕР  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове (седмично): 2 часа лекции, 1 час лабораторни упражнения  

Брой кредити: 5.5 кредита  

Преподавател: Доц. д-р Елена Каращранова  

Катедра: Информатика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 532, e-mail: helen@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Курсът „Специализиран софтуер за статистически анализ 

на данни“ е насочен към задълбочено изучаване на статистическото моделиране и 

съвременните му приложения, съчетани с използване на компютърни технологии. В 

курса са включени основни принципи за моделиране на емперични данни и 

възможностите на съвременни технологии за тяхната реализация (MS EXCEL, SPSS and 

STATISTICA и др.).  

Цели на учебната дисциплина:  

• Да даде на студентите теоретични познания за съвременни приложни 

програми, както и спецификата на тяхното използване;  

• да даде на студентите знания за създаване на коректни статистически модели 

и развие умения за тяхното прилагане;  

• да запознае студентите със съвременни технологии за статистически анализ 

на данни;  

• да подготви студентите за бъдещата им изследователска работа.  

Методи на обучение: Семинари, дискусии, упражнения, симулации  

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината 

„Вероятности и статистика“ и „Информационни технологии“.  

Оценяване:  

• Курсова работа – 30% от оценката;  

• писмен изпит-тест – 30% от оценката;  

• изпълнение на текущи задачи – 40% от оценката.  

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 50% от максималния 

резултат.  

mailto:helen@swu.bg


Записване за обучение по дисциплината: Необходимо е да се подаде молба в Учебен 

отдел.  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  

 

ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове (седмично): 2 часа лекции, 1 час лабораторни упражнения  

Брой кредити: 5.5 кредита  

Преподавател: Проф. д-р Даниела Тупарова  

Катедра: Информатика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 532, e-mail: ddureva@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Курсът е предназначен да осигури подготовката на 

бъдещите учители по математика, информатика и информационни технологии в 

областта на приложение на информационните технологии в обучението и по-конкретно 

в разработването на мултимедийно интерактивно учебно съдържание.  

Насочен е към овладяване на основни принципи и технологии за създаване, 

обработка и интегриране на различни мултимедийни обекти. Практическото 

изпълнение е свързано с проектирането и разработването на интерактивни 

образователни игри (сериозни игри, образователни компютърни игри). През последните 

години се наблюдава увеличаване на тенденциите в развитието на така наречените 

„сериозни игри“, приложими към различни степени на формално и корпоративно 

образование и обучение. Придобитите знания и умения могат активно да се използват в 

областта на мултимедийната реклама и уеб дизайна. 

Включени са въпроси, свързани с основните понятия в интерактивната 

мултимедия. Обсъждат се основните характеристики на авторската среда за създаване 

на интерактивно мултимедийно съдържание. Обсъждат се и основните технологии за 

създаване на интерактивни мобилни приложения и виртуална реалност. Акцентира се 

върху създаването на интерактивни презентации с използване на макроси на VBA, 

предназначени за учебни цели.  

Използват се различни методи на обучение. Тя се фокусира върху решаването на 

проблеми и обучението въз основа на проекти.  

Цел на дисциплината: След завършване на курса студентите трябва да могат да:  

• създават, редактират и интегрират различни мултимедийни обекти;  

• разработват интерактивно учебно съдържание с използване MS PowerPoint с 

VBA;  

• прилага основни принципи и технологии за проектиране и създаване на 

интерактивно мултимедийно съдържание.  
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Методи на обучение: Лекции, дискусии, упражнения, проектно ориентиран подход 

Предварителни условия: „Информационни технологии“  

Оценяване:  

• Текуща оценка – 60% от оценката;  

• писмен изпит-тест – 40% от оценката.  

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 53% от максималния 

резултат.  

Записване за обучение по дисциплината: Необходимо е да се подаде молба в Учебен 

отдел.  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  

 

ПРОГРАМИРАНЕ В ИНТЕРНЕТ  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове (седмично): 2 часа лекции, 1 час лабораторни упражнения  

Брой кредити: 5.5 кредита  

Оценяване: Изпит  

Преподавател: Гл. ас. д-р Надежда Борисова  

Катедра: Информатика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 532, e-mail: nborisova@swu.bg 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Курсът е разработен като въведение в разработката на 

Web-базирани информационни системи с използване на широко разпространените и 

достъпни технологии JavaScript, CSS и PHP/MySQL. Той покрива теми, свързани с 

процеса на проектиране и реализация на Internet/Intranet информационни системи. 

Курсът запознава студентите със синтаксиса и семантиката на езиците JavaScript и PHP, 

коректното проектиране на свързаните с информационните системи бази данни и 

правилата за изработка на ефективни приложения. Също така са застъпени въпроси, 

свързани с подобряване на надеждността и сигурността на информационните системи в 

аспекта на глобалната информационна инфраструктура.  

Цел на дисциплината: След завършване на курса студентите трябва да могат да:  

• проектират на Web-базирани информационни системи с архитектура 

“клиент-сървър”;  

• реализират в програмен код Web-базирани информационни системи с 

технологията PHP/MySQL.  

Методи на обучение: Лекции, дискусии, упражнения  

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината „Бази от 

данни“ и „Практикум по Web дизайн“.  

Оценяване:  

• Курсова работа – 30% от оценката;  
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• писмен изпит-тест – 70% от оценката.  

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 51% от максималния 

резултат.  

Записване за обучение по дисциплината: Необходимо е да се подаде молба в Учебен 

отдел.  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  

 

СЪБИТИЙНО ПРОГРАМИРАНЕ  

Семестър: 1-ви семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове (седмично): 2 часа лекции, 2 часа лабораторни упражнения  

Брой кредити: 5.5 кредита  

Преподавател: Проф. д-р Даниела Тупарова  

Катедра: Информатика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 532, e-mail: ddureva@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Курсът е въведение в събитийното програмиране с Visual 

Basic (VB).  

Разглеждат се въпроси отнасящи се до проектиране на графичен потребителски 

интерфейс, връзка с операционна система и др.  

Цел на дисциплината: След завършване на курса студентите трябва да могат да:  

• работят в конкретна интегрирана среда за визуална разработка с графичен 

потребителски интерфейс;  

• изброяват и прилагат основните алгоритмични конструкции и оператори на 

езика за програмиране VB;  

• създават в среда на събитийно програмиране основни структури от данни и 

реализират основни операции за работа с тях  

• настройват и използват обекти за създаване на програмни продукти в среда 

за събитийно програмиране с графичен потребителски интерфейс.  

Методи на обучение: Лекции, дискусии, упражнения  

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината 

„Разработване на информационни системи“.  

Оценяване:  

• Текуща оценка – 50% от оценката;  

• писмен изпит-тест – 50% от оценката.  

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 53% от максималния 

резултат.  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  
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СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА  

Семестър: 2-ри семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове (седмично): 1 час лекции, 2 часа лабораторни упражнения  

Брой кредити: 3.0 кредита  

Преподавател: Проф. д-р Даниела Тупарова  

Катедра: Информатика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 532, e-mail: ddureva@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Курсът е предназначен да осигури подготовката на 

бъдещите учители по математика, информатика и информационни технологии в 

областта на приложение на ИТ в обучението по математика в съответствие с бързо 

променящите се технологии.  

Разглеждат се въпроси, отнасящи се до общи характеристики на софтуерни 

приложения в обучението по математика, приложение на софтуер с общо 

предназначение – електронни таблици, специализиран софтуер за динамична 

математика – Математически конструктор, Геогебра, Геонекст и др. Разглеждат се и 

методически аспекти при приложението на софтуер в обучението по математика.  

Цел на дисциплината: След завършване на курса студентите трябва да могат да:  

• оценяват възможностите на софтуерни продукти за приложението им в 

обучението по математика;  

• използват възможностите на електронните таблици в уроци по математика;  

• използват адекватно специализиран софтуер за динамични математически 

конструкции.  

Методи на обучение: Лекции, дискусии, упражнения  

Предварителни условия: Няма  

Оценяване:  

• Текуща оценка – 60% от оценката;  

• писмен изпит-тест – 40% от оценката.  

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 53% от максималния 

резултат.  

Записване за обучение по дисциплината: Подава се молба в Учебен отдел.  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  

 

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ  

Семестър: 2-ри семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове (седмично): 1час лекции, 2 часа лабораторни упражнения  

Брой кредити: 3.0 кредита  
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Преподавател: Гл. ас. д-р Маргарита Тодорова  

Катедра: Информатика, ПМФ, ЮЗУ „Неофит Рилски“– Благоевград, тел. 073/588 532, 

e-mail: todorova@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: В процеса на получаване на математическо образование 

все по-настойчиво и успешно се внедряват компютърни системи за математически 

изчисления (КСМИ). Те освобождават обучаемия от сложни и досадни сметки и му 

позволяват да се съсредоточи над анализа и решението на конкретната задача. За 

разлика от езиците за програмиране, диалогът с компютърните системи за 

математически изчисления е на достатъчно естествен език, като се използват 

традиционни означения и методи за писане на формули. Тази компютърна технология е 

особено ефективна при решаването на разнообразни приложни задачи и има 

достатъчни графични възможности за онагледяване.  

Цел на дисциплината: Придобиване на практически навици за работа със съвременни 

компютърни системи за математически изчисления.  

Методи на обучение: Лекции, беседи, дискусии, практическа работата със системи за 

математически пресмятания Matlab, Mathematika, Maple, MathCad, Derive  

Предварителни условия: Необходими са основни познания по теория на числата, 

алгебра, анализ, диференциални уравнения, числени методи, програмиране.  

Оценяване: Изпит: писмен от две части – задачи и защита на курсова работа. Оценката 

се формира като се използва следната схема: 50 % писмен изпит и 50% от защита на 

курсова работа.  

Част I (защита на курсова работа): Разработва се практическа задача, като се 

използва компютърна система за математически изчисления по избор.  

Писмен изпит: До писмен изпит се допускат студенти със среден успех от 

защита на курсовата работа най-малко Среден 3.  

Част II (теория): Провежда се върху 2 основни теми и при необходимост 

допълнителни въпроси върху останалите теми от конспекта.  

Време за работа – 2 учебни часа (120 минути).  

Записване за обучение по дисциплината: Подава се молба в Учебен отдел.  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  

 

МЕТОДИКА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИАЛОГОВО-ОБУЧАВАЩ СОФТУЕР 

ПО МАТЕМАТИКА  

Семестър: 2-ри семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове (седмично): 1 час лекции, 2 часа лабораторни упражнения  

Брой кредити: 3.0 кредита  

Преподавател: Проф. д-р Даниела Тупарова  
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Катедра: Информатика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 532, e-mail: ddureva@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Курсът е предназначен да осигури подготовката на 

бъдещите учители по математика, информатика и информационни технологии в 

областта на приложение на информационните технологии в обучението по математика 

по отношение на методиката и технологиите за разработване на диалоговообучаващ 

софтуер.  

Разглеждат се въпроси отнасящи се до общи характеристики на диалогово-

обучаващ софтуер, структуриране и софтуерни приложения за разработка. Дава се 

възможност студентите да изберат технология за разработка като напр.: Интерактивни 

презентации с MS Power Point и Visual Basic for Application, Adobe Captivate, Adobe 

Flash, Java Script.  

Цел на дисциплината: След завършване на курса студентите трябва да могат да:  

• проектират диалогово-обучаващ софтуер;  

• разработват диалогово-обучаващ софтуер;  

• анализират функционални характеристики на диалоговообучаващ софтуер.  

Методи на обучение: Лекции, дискусии, упражнения, проект  

Предварителни условия: „Информационни технологии“, училищни курсове по 

„Алгебра“ и „Геометрия“, „Методика на обучението по математика“, „Аудио-визуални 

и информационни технологии в обучението“  

Оценяване:  

• Текуща оценка – 70% от оценката;  

• писмен изпит-тест – 30% от оценката.  

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 53% от максималния 

резултат.  

Записване за обучение по дисциплината: Подава се молба в Учебен отдел.  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  

 

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ  

Семестър: 2-ри семестър  

Вид на курса: Лекции и упражнения  

Часове (седмично): 2 часа лекции, 1 час упражнения  

Брой кредити: 3.0 кредита  

Оценяване: Изпит  

Преподавател: Доц. д-р Анастасия Пашова  

Катедра: Педагогика, Факултет по педагогика, ЮЗУ „Неофит Рилски“– Благоевград, 

тел. 0882/540 168, e-mail: asia_p@swu.bg  
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Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Учебният курс се състои от 30 часа лекции, 15 часа 

упражнения и 75 часа извънаудиторна заетост.  

Курсът е един от първите опити за алтернативно търсене на решения за 

интеркултурно образование на университетско ниво и в частност при подготовката на 

бакалаври, учители по математика и информатика.  

Лекционният курс включва знания за философията, предмета, целите и задачите 

на интеркултурното образование. Изяснява терминологичния апарат, с който си служи 

дисциплината. В учебното съдържание се проблематизират въпросите на 

интеркултурното образование и педагогика. Дискутират се различни теории за 

културата и етносите и се търси връзката между тях. Разглеждат се психологическите 

аспекти на междукултурните взаимодействия. Предлага се на студентите информация 

за интеркултурността – същност, културни недоразумения и конфликти, фактори за 

ефективни междукултурни взаимодействия; модели за оценка потребностите на 

учениците и проблемите на различията.  

Цел и задачи на курса: Основната му цел е да формира у студентите обобщени 

способи за самостоятелен анализ на философските и педагогически измерения на 

културата, етносите и интеркултурното образование и да осигури овладяването от 

студентите на интеркултурни компетентности, които ще им позволят да са по-

ефективни по култури, различни от техните собствени. Чрез учебното съдържание ще 

се проблематизират основни проблеми на междукултурните взаимодействия и 

студентите ще овладеят подходи за работа в различна интеркултурна среда.  

Методи на преподаване: В курса лекционната част е оформена като мултимедийни 

презентации. В обучението силно се застъпва и самостоятелната изследователска 

дейност на самите студенти. Обучението се онагледява с литература и снимков 

материал.  

Очаквани резултати:  

• Да се стимулира учебно – изследователската дейност на студентите.  

• Да усвоят понятийния апарат свързан с интеркултурното образование и 

педагогика и възможност критично и творчески да го интерпретират и 

аргументирано използват, когато се отстоява научна теза.  

• Да придобият умения да съотнасят теоретичните концепции към езика и 

проблемите на работа с деца от малцинствата.  

• Да се мотивира критично отношение към педагогическите теории и 

изграждане на технология за управление и решения във възпитателната 

практика при работа в различна етнокултурна среда.  

• Широк набор от преподавателски стратегии за работа с учениците и 

родителите от малцинствата.  

• Познания за етнокултурната специфика и културната идентичност на 

учениците.  

• Възможности и умения за анализ и адаптация на различни програми и 

учебни документации при работата в интеркултурна среда.  



• Отношения на: чувствителост към „другия“ и „другата култура“, 

толерантност към двусмислеността, която е по-голяма при мултикултурните 

групи; поддържане на персонална културна идентичност; търпение; 

междуличностна комуникация, интерес към учениците и тяхната култура; 

откритост към техните проблеми и отвореност за „другата култура“.  

Оценяване: Организация на оценяването и набирането на кредити от текущия контрол 

през семестъра. Общият кредит е 5 (пет) единици:  

• Кредити от аудиторна заетост. 1.5 (един и половина) кредита се набират от 

посещенията на лекциите и семинарните упражнения и от степента на 

участие в тях. Присъствалите на по-малко от 10 учебни часа не получават 

този 1.5 кредит.  

• Кредити от извънаудиторна заетост. 3.5 кредита се получават от текущия 

контрол през семестъра, чрез който се проверява самостоятелната подготовка 

на студентите. Оценява се активността на студента на семинарните 

упражнения, като всеки студент може да избира формата на участие в тях – 

реферат, доклад, активно участие в дискусия по предварително зададена 

тема, планиране на уроци, студентски публикации, включване в студентски 

научни конференции. Студент, който не е проявил активност по време на 

семинарните занятия, се явява на тест.  

• Условия за допускане до изпит. За допускане до изпит са необходими 5 

кредита. Студенти, несъбрали 5 кредита, не се допускат до семестриален 

изпит.  

• Изисквания за освобождаване от изпит. Студенти, чиято обща средна оценка 

от аудиторната заетост и самостоятелна работа е отличен (5.50), се 

освобождават от изпит, а оценката се счита като крайна за семестъра.  

• Задачи за изпълнение от студенти, недопуснати до изпит поради слаба 

оценка от аудиторната заетост и/или текущия контрол:  

o явяване на тест;  

o разработване на реферати върху три зададени теми.  

Общата сборна оценка от трите задачи трябва да бъде не по-ниска от среден 

(3).  

Записване за обучение по дисциплината: Подава се молба в Учебен отдел.  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  

 

СРЕДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ДЕЦА  

Семестър: 2-ри семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове (седмично): 2 часа лекции, 1 час лабораторни упражнения  

Брой кредити: 3.0 кредита  

Преподавател: Проф. д-р Даниела Тупарова  

Катедра: Информатика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 532, e-mail: ddureva@swu.bg  
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Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Курсът е предназначен да осигури подготовката на 

бъдещите учители по информатика и информационни технологии в областта на 

приложение средите за обучение по програмиране за деца.  

Разглеждат се въпроси отнасящи се до общи характеристики на среди за 

обучение по програмиране на деца. Специфични характеристики на среди за блоково 

програмиране Scratch, Kodu, Tynker и др. Разглеждат се и игрово базирани онлайн 

ресурси за обучение по програмиране. Разглеждат се и методически аспекти при 

обучението по програмиране на деца в начална и прогимназиална училищна степен.  

Цели и очаквани резултати: След завършване на курса студентите трябва да могат да:  

• програмират в среда за блоково програмиране;  

• използват онлайн игрово базирани среди за програмиране;  

• избират подходящи ресурси и задачи за обучение по програмиране адекватни 

на възрастовите особености на учениците.  

Методи на обучение: Лекции, лабораторни упражнения, консултации, курсови задачи 

Предварителни условия: Необходими са основни познания от „Методика на 

обучението по информатика“, „Методика на обучението по математика“, „Педагогика“, 

„Психология“, ИКТОРДС.  

Оценяване: Изпитът включва защита на разработените проекти и решаване на 

практическа задача на място. 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии.  

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА ЛИЦА СЪС 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ  

Семестър: 2-ри семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове (седмично): 2 часа лекции, 1 час лабораторни упражнения  

Брой кредити: 3.0 кредита  

Преподавател: Проф. д-р Даниела Тупарова  

Катедра: Информатика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 532, e-mail: ddureva@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Курсът е предназначен да осигури подготовката на 

бъдещите учители по информатика и информационни технологии в областта на 

приложение на информационните и комуникационните технологии при обучение и 

работа с деца със специални образователни потребности (СОП).  

mailto:ddureva@swu.bg


Разглеждат се въпроси отнасящи се до използването на хардуерни и софтуерни 

подпомагащи технологии за различни видове нарушения и образователни потребности.  

Курсът е разработен с помощта на доц. Людмила Яшкова от катедра „Обучение 

по информатика“ в университет „Коменски“, Братислава и сътрудници в Центъра за 

подпомагащи технологии в университет „Коменски“, Братислава, Словакия. С 

финансовата подкрепа на Словашката академична информационна агенция.  

Цели и очаквани резултати: След завършване на курса студентите трябва да могат да:  

• идентифицират подходящи технологии за обучение при конкретни 

образователни затруднения на учениците;  

• адаптират образователни ресурси за ученици с различни образователни 

потребности;  

• използват игрово базирано обучение;  

• избират подходящи ресурси и технологии за обучение на лица със специални 

образователни потребности.  

Методи на обучение: Лекции, лабораторни упражнения, консултации, разработване на 

реферат по избрана тема от семинарните упражнения  

Предварителни условия: Необходими са основни познания по „Педагогика“, 

„Психология“, ИКТОРДС.  

Оценяване: Изпитът включва представяне и защита на разработените проекти. 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии.  

 

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ С MATLAB  

Семестър: 2-ри семестър  

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения  

Часове (седмично): 1 час лекции, 2 часа лабораторни упражнения  

Брой кредити: 3.0 кредита  

Преподавател: Гл. ас. д-р Бояна Гъркова  

Катедра: Математика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 557, e-mail: big@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Дисциплината е включена като избираема в учебния 

план на специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“ и е 

предназначена за студенти със засилен интерес към математическото моделиране и 

числената реализация на математически модели посредством програмни продукти, в 

частност – програмната среда Matlab. Тя запознава студентите с богатите възможности 

на Matlab, който представлява солидна база за извършване на аналитични и числени 

пресмятания в редица области, както и за създаване на собствени пакети от програми.  

Цел на дисциплината: В учебната дисциплина се разглеждат основните функции на 

ядрото на Matlab и начина за създаване на нови програми (m-файлове). Особено 



внимание е отделено на програмирането и създаване на потребителски програми, които 

да решават математически модели. Целта на лабораторните упражнения е студентите 

да се запознаят с графичната среда за симулиране на системи Simulink и богатите 

възможности на Matlab за изчисляване на граници, производни, интеграли, изследване 

на функции и действия с комплексни числа или най-общо с приложението на средата в 

математическото моделиране.  

Методи на обучение: Лекции, лабораторни упражнения, консултации, контролни 

работи  

Предварителни условия: Необходими са основни познания от училищния курс по 

математика и дисциплини като „Линейна алгебра“, „Аналитична геометрия“, 

„Математически анализ“. Ако е изучаван език за програмиране, също е предимство.  

Оценяване: Текущ контрол по време на семестъра включващ две контролни работи, и 

писмен изпит върху лабораторните упражнения и лекционния материал.  

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии.  

 

ПРАКТИКУМ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ КУРС ПО 

МАТЕМАТИКА  

Семестър: 2-ри семестър  

Вид на курса: Лекции и семинарни упражнения  

Часове (седмично): 1 час лекции, 2 часа семинарни упражнения  

Брой кредити: 3.0 кредита  

Оценяване: Изпит  

Преподавател: Доц. д-р Костадин Самарджиев  

Катедра: Математика, Природо-математически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“– 

Благоевград, тел. 073/588 557, e-mail: k_samardzhiev@swu.bg  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Технологии на обучението по математика и информатика“  

Описание на дисциплината: Обучението по дисциплината: „Практикум за решаване 

на задачи от училищния курс по математика“ включва решаване на задачи към 

посочените теми от учебния план, анализиране и обобщение на методите за решаване, 

като се прилагат знанията им по методика и изученото по дисциплините: „Основи на 

училищния курс по алгебра“ и „Основи на училищния курс по геометрия“.  

Практикумът за решаване на задачи дава представа на студентите-бъдещи 

учители, за системата от задачи в училищния курс по алгебра, анализ и геометрия и по-

точно алгебра: тъждествени преобразувания на изрази, уравнения, неравенства и 

системи; анализ: числови редици, функции – граници, производни, екстремуми; 

геометрия: геометрични преобразувания в равнината, вектори, геометрични места от 

точки, многоъгълник, права и равнина в пространството, геометрични тела.  

За всяка разглеждана тема се прави кратко теоретико-методическо обобщение 

под непосредственото ръководство на преподавателя. Студентите имат възможност да 

mailto:k_samardzhiev@swu.bg


разработват самостоятелно групи задачи с различна степен на сложност, 

систематизират се и се изясняват основните методи за решаване на разглежданите 

задачи.  

Цели на дисциплината:  

• Формиране на умения за решаване на задачи от УКМ със знанията на 

учениците от съответната възрастова група;  

• формиране на умения за определяне на целите, задачите и очакваните 

резултати, които преследва решаването на дадена математическа задача;  

• систематизиране и затвърждаване на изученото по методика на обучението 

по математика;  

• разширяване и задълбочаване подготовката на студентите за бъдещата им 

професия.  

Очаквани резултати: Всеки студент трябва да може да разработва дидактическа 

система от задачи за определена тема от училищния курс по математика и да изяснява 

основните методи за решаване на разглежданите задачи.  

Методи на обучение: Семинарни занятия, консултации, домашни работи, курсова 

работа, контролни проверки  

Предварителни условия: Необходими са някои познания по методика на обучението 

по математика и познаване на учебното съдържание по математика V-XII клас 

/профилирана подготовка за VIII-XII клас/.  

Оценяване: Осъществява се чрез контрол на присъствието на семинарни упражнения, 

2 контролни работи и разработка на курсова работа.  

Контролните работи се провеждат върху материала, както следва: първата -

върху модули 1, 2, и 3; втората – върху модули 4 и 5.  

Курсовата работа е разработка от студентите на зададена тема от училищния 

курс по математика – без оглед на ограничения и с максимална изчерпателност.  

Всяка контролна работа се оценява с 20 точки, а защита на курсова работа – с 15 

точки.  

Записване за обучение по дисциплината: Подава се молба в Учебен отдел.  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  


